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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 

 

Váš dopis zn.:         Dle rozdělovníku 

Ze dne:         
Č. j.:  JMK 163358/2017       
Sp. zn.:  S-JMK 160084/2017 OŽP-Fom  
Vyřizuje:  Foltýnová Marta 
Telefon:  541 652 686 
Datum:  15.11.2017 

 

O Z N Á M E N Í   O   Z A H Á J E N Í   V O D O P R Á V N Í H O   Ř Í Z E N Í 
 

Dne 07.11.2017 byla doručena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OŽP, žádost 
společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, 
IČ: 421 96 451, o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající aplikaci herbicidu 
Roundup Biaktiv prováděnou přímo ve vodním toku Halda, IDVT: 10200170, v říčním 
km 9,400 – 9,820, ČHP 4-15-01-1040, název vodního útvaru – Libochovka od pramene po ústí 
do toku Bobrůvka (Loučka), kód vodního útvaru: DYJ_0400, na pozemcích p. č. 39, 905, 926, 
927/1, 927/5, 927/6, 927/7, 927/8, 927/12, 927/13, 927/14, 927/15, 927/16, 927/18, 927/20 
vše v k. ú. Borovník. Dle uvedené žádosti budou postřiky prováděny 2x ročně, v max. 
množství 12 l/ha/rok. Dnem podání předmětné žádosti bylo zahájeno správní řízení ve shora 
uvedené věci dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žádost společnosti Lesy České republiky, s. p., je 
posuzována ve smyslu § 39 odst. 7 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) k úpravě 
a udržování vodního toku a k odstranění nežádoucí flóry ve vodním toku.  

 
Na podkladě § 10 a § 11 a dále § 37 a násl. správního řádu, ve vazbě na ustanovení  
§ 44 správního řádu a § 115 vodního zákona, Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 
oznamuje zahájení vodoprávního řízení 

 
ve věci povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1. vodního zákona, pro aplikaci závadných 
látek vodám podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. e) vodního zákona k úpravě a udržování 
vodního toku a k odstranění nežádoucí flóry ve vodním toku Halda v říčním km 9,400 – 
9,820, ČHP 4-15-01-1040, na pozemcích p. č. 39, 905, 926, 927/1, 927/5, 927/6, 927/7, 
927/8, 927/12, 927/13, 927/14, 927/15, 927/16, 927/18, 927/20 vše v k. ú. Borovník. 

 
Žádost společnosti Lesy České republiky, s. p., je posuzována na podkladě ustanovení § 39 
odst. 7 písm. e), § 104 odst. 2 písm. d), § 107 odst. 1 písm. t), § 115 vodního zákona.  
 
Žádost je následujícího rozsahu: 
Přípravek Roundup Biaktiv bude aplikován metodou plošného postřiku s četností 2x ročně, 
v množství max. 12/l/ha/rok.  
 
Doba, na kterou je povolení o udělení výjimky žádáno: na 1 rok. 
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Byly shromážděny tyto doklady: 
- žádost na předepsaném formuláři, ze dne 06.11.2017, 
- aktualizace žádosti doručená dne 15.11.2017, seznam parcel pro zamýšlený zásah, 
- katastrální mapa se zvýrazněním dotčených pozemků, 
- výpisy z katastru nemovitostí, 
- bezpečností list přípravku Roundup Biaktiv, 
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Dolní Loučky, 
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí,  

č. j.: MUTI 1972/2017/OŽP/Cha, ze dne 27.01.2017, 
- stanovisko správce vodního toku společnosti Lesy ČR, č. j.: LCR952/000450/2017, 

ze dne 23.01.2017, 
- vyjádření správce povodí společnosti Povodí Moravy, s. p.,  

zn.: PM004731/2017-203/Mat, ze dne 24.02.2017.  
 
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 
správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy ve lhůtě do 18.12.2017 viz § 115 odst. 8 vodního zákona.  
  
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení  
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Po termínu 18.12.2017 bude možné se seznámit 
s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání 
rozhodnutí po dni 03.01.2018, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. 
 
Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout  
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo  
nám. 3, kancelář 410 A (průchodem do budovy IMOSu) v úřední dny pondělí a středa  
od 8:00 do 16:00 h a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.  

 
Účastníci řízení se mohou nechat, v souladu s § 33 správního řádu, zastupovat. Zmocnění 
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako 
jeho nedílná součást. 

 
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich 
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 
Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Mojmír Pehal v. r. 
vedoucí oddělení vodního a lesního  

hospodářství 
 
 
Za správnost vyhotovení: Marta Foltýnová 
 
 

 

otisk razítka 
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ROZDĚLOVNÍK: 
Účastníci řízení: 

1) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 

2) Obec Borovník, Borovník 23, 594 51 Křižanov 
3) Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno 

Na vědomí: 
4) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
5) Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov  
6) Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00 
7) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 

602 00 Brno  
8) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Dolní Loučky, Dolní Loučky 340,  

594 55 Dolní Loučky 
 

Sdělení v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona, zveřejněním na úřední desce Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup pro: 
 
Občanská sdružení, která podala žádost o informace o zahajovaných řízeních na úseku 
vodního hospodářství. Občanské sdružení má postavení účastníka řízení jestliže písemně 
požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti, s odkazem 
na § 115 odst. 7 vodního zákona. 
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